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Aktualności Europe Direct Kołobrzeg

EUROPEJSKIE

SZKOLENIA DLA

PRZEDSIĘBIORCÓW
Końcówka roku 2013 była pracowitym
okresem dla osób, które bezpłatnie
chciały podnieść swoje kwalifikacje.
W dniu 4 grudnia w Urzędzie Miasta
Kołobrzeg odbyło sie szkolenie pn.
"NajwaŜniejze zmiany w podatkach rok
2013 i 2014".
Celem
szkolenia
było
omówienie
najwaŜniejszych, zatwierdzonych zmian w
podatkach w roku 2013 i 2014. Nowe
regulacje
wprowadzają
szereg
obowiązków i rodzą nowe obszary
zagroŜeń gospodarczych, które w trakcie
wykładu
zostały
uporządkowane
i
usystematyzowane.
Szkolenie skierowane zostało do osób,
które zamierzają rozpocząć lub juŜ
rozpoczęły działalność gospodarczą i
chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę.

7 listopada odbyło się bezpłatne szkolenie
pn.
„Prawo
pracy
w
praktyce
przedsiębiorcy – jak zabezpieczyć interes
pracodawcy”.
Celem szkolenia było zaprezentowanie
i przybliŜenie uczestnikom kluczowych
zagadnień prawa pracy, na tle których
najczęściej pojawiają się spory na linii
pracodawca – pracownik i obejmujących
zasady rozwiązywania stosunku pracy z
pracownikiem
oraz
roszczeń
przysługujących kaŜdej ze stron, ochrony
poprzez
tajemnicy
przedsiębiorstwa
zastosowanie umów o zakazie konkurencji.
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MORSYOPANUJĄ
Kołobrzeg

W dniach 2-6.01.2014 w Kołobrzegu odbędzie się II
Światowy Festiwal Morsów. W programie przewidziano
wiele atrakcji, a zwieńczeniem imprezy ma być bicie
Rekordu Guinessa w morsowaniu. Więcej informacji na
stronie
www.morsowanie.kolobrzeg.pl.
Projekt
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.●
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EUROPE DIRECT WSPIERA
Organizacje pozarządowe

W dniu 20 listopada 2013 r. w Urzędzie Miasta
odbyło się współorganizowane przez ED
Kołobrzeg bezpłatne szkolenie dla organizacji
pozarządowych
pn.:
„Zlecanie
zadań
publicznych organizacjom pozarządowym –
problemy i wyzwania. Nowe rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru
umowy i wzoru sprawozdania”.
Prezydent Miasta Janusz Gromek otworzył
uroczyście szkolenie i przywitał licznie
przybyłych na spotkanie. Prowadzącym był
Artur Gluziński – doradca, specjalista w
zakresie współpracy administracji publicznej z
organizacjami pozarządowymi, były pracownik
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, autor
ksiąŜki pt. "Ustawa o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie".

Zagadnienia poruszone podczas szkolenia:
•

•
•

•
•

•

nowe rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej w sprawie wzoru
oferty, ramowego wzoru umowy i wzoru
sprawozdania
oferta – kosztorys i harmonogram,
realizacja zadania publicznego zgodnie z
harmonogramem i kosztorysem
czym warto pamiętać planując zmiany w
kosztorysie/harmonogramie realizowanego
zadania publicznego, aneksowanie umowy
dotacyjnej
sprawozdanie
z
realizacji
zadania
publicznego, rozliczanie dotacji
prowadzenie dokumentacji księgowo –
finansowej, dokumentowanie poniesionych
wydatków, rozliczenie odsetek, zasady
opisu faktur
kontrola realizacji zadania publicznego.●

Aktualności Europe-Direct
Kołobrzeg
KONKURSY
Unii Europejskiej

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO

EKUZ

WyjeŜdŜasz za granicę do kraju
UE? Nie zapomnij o wyrobieniu
darmowej karty EKUZ. Karta
stanowi dowód na to, Ŝe jej
posiadacz jest uprawniony do
uzyskania
rzeczowych
świadczeń zdrowotnych, które
stają
się
niezbędne
ze
względów medycznych, i które
są udzielane podczas pobytu
czasowego w innym państwie
członkowskim UE/EFTA z myślą
o zapobieŜeniu przymusowemu
powrotowi posiadacza karty do
państwa
właściwego
lub
państwa zamieszkania przed
końcem planowanego pobytu w
celu poddania się wymaganemu
leczeniu.
Celem świadczeń tego typu jest
umoŜliwienie posiadaczowi karty
kontynuowania pobytu w innym
państwie
UE/EFTA
w
warunkach bezpiecznych dla
zdrowia.
O
tym,
jakie
świadczenia są dla danej osoby
niezbędne decyduje lekarz w
państwie pobytu.
Posiadanie
karty
nie
ma
charakteru
obowiązkowego,
niemniej jednak warto uzyskać
ten dokument zawsze kiedy
udajemy się tymczasowo do
innego państwa członkowskiego
UE/EFTA.

www.ekuz.nfz.gov.pl

Aktualności z UE w skrócie

http://ec.europa.eu/polska/news/131212_erasmus_pl.htm

Prawie 1000 uczniów wzięło udział
w konkursie "Nakręć się na
wybory!" organizowanym przez
Przedstawicielstwo
Komisji
Europejskiej w Polsce. Na konkurs
napłynęło 327 prac od 3-osobowych
zespołów z gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Jury konkursu
wybierze pięć najlepszych prac w
kaŜdej
z
kategorii
wiekowej.
Dodatkowo, internauci wybiorą
swoich zwycięzców.
Autorzy pięciu najlepszych prac w
kaŜdej kategorii wiekowej oraz ich
opiekunowie jak równieŜ zwycięzcy
głosowania internetowego i ich
opiekunowie zostaną zaproszeni do
Warszawy na uroczysty finał
konkursu, połączony z wręczeniem
nagród i dyplomów pamiątkowych.
WyróŜnione zespoły w kaŜdej
kategorii
wiekowej
otrzymają
cyfrowe aparaty fotograficzne.
Zdobywcy drugiego i trzeciego
miejsca w kaŜdej kategorii wiekowej
otrzymają smartfony.
Nagrodą za zajęcie pierwszych
miejsc w obydwu kategoriach
wiekowych będą tablety.
Nagrodą za zajęcie pierwszych
miejsc w głosowaniu internautów w
obydwu kategoriach wiekowych
będą smartfony.
Głosować moŜna na stronie.●
http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/131216_nakrec_sie_na_wybory_pl.htm

NAKRĘĆ SIĘ NA WYBORY 2013

Erasmus+ otwarty jest dla
organizacji działających w
dziedzinie
kształcenia,
szkolenia, młodzieŜy i sportu.
Mogą się one ubiegać o
finansowanie
od
końca
stycznia.
Osoby
indywidualne
nie
mogą
bezpośrednio występować o
dotacje - powinny one
skontaktować
się
z
uniwersytetem, szkołą lub
organizacją,
która
złoŜy
wniosek.
Oprócz
uniwersytetów
i
placówek szkoleniowych, po
raz
pierwszy
wsparcie
otrzymają nowe innowacyjne
partnerstwa, tzw. sojusze na
rzecz wiedzy oraz sojusze na
rzecz
umiejętności
sektorowych. Partnerstwa te
pozwolą
zbudować
powiązania między światem
edukacji a rynkiem pracy.●

ERASMUS+ JUś DZIAŁA!!

Organizacje
pragnące
ubiegać się w 2014 r. o
dofinansowanie z nowego
programu UE na rzecz
kształcenia,
szkolenia,
młodzieŜy i sportu Erasmus+
mogą
juŜ
zacząć
przygotowywać wnioski o
dotacje. Komisja Europejska
właśnie
opublikowała
przewodnik
zawierający
niezbędne
informacje.
Dzięki zwiększeniu budŜetu,
w ciągu następnych siedmiu
lat dotacje otrzyma ponad
cztery
miliony
osób
–
przypominakomisarz
Androulla Vassiliou.
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